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Medborgarförslag - gör iordning strandremsan vid handikappbadet och bygg
lekplats där den gamla maritimboden låg
TN-2019-2100
Sammanfattning

Tekniska nämnden har mottagit ett medborgarförslag med önskemål om att göra i ordning
strandremsan vid Ribersborg handikappbad och anlägga Öresundslekplatsen där.
Tekniska nämnden beslutade den 28 november 2018, § 274, att godkänna förvaltningens förslag
till placering av den berörda lekplatsen, då vid närliggande Marinpedagogiskt center. Under den
utredning avseende en tänkbar placering som företogs inför nämnda beslut i tekniska nämnden,
togs framförallt höjd över vattenytan, liksom närheten till just Marinpedagogiskt center, i
beaktande.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, anse medborgarförslaget vara besvarat.
Beslutsunderlag





Medborgarförslag - gör iordning strandremsan vid Handikappbadet och bygg lekplats där
den gamla maritimboden låg
Förslag till yttrande TNAU 200402 Medborgarförslag - gör iordning strandremsan vid
handikappbadet och bygg lekplats där den gamla maritimboden låg
G-Tjänsteskrivelse TNAU 200402 Medborgarförslag - gör iordning strandremsan vid
Handikappbadet och bygg lekplats där den gamla maritimboden låg

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-04-02
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Ärendet

SIGNERAD

2020-03-18

Medborgarförslaget gäller ett iordningställande av stranden vid Ribersborg handikappbad.
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Fastighets- och gatukontoret sköter badstranden framför handikappbadet, den ställs i ordning på
samma sätt som Ribersborgsstranden, på så sätt att sten och tång rensas bort för att sen lägga ut
sand på ytan. Strandbiten nordöst om bryggan är en stenstrand, erosionen påverkar denna delen
i så stor utsträckning att sanden försvinner i väldigt snabb takt, den hanteras därför inte som
badstrand.
Medborgarförslaget avser således en flytt av den Öresundslekplats som är i utförendeskedet i
anknytning till Marinpedagogiskt center.
I planeringsarbetet inför anläggandet av den nya temalekplatsen vid Marinpedagogiskt center.har
fler platser beaktats och det slutliga läget föreföll lämpligast med hänvisning till flera orsaker:
-

Det fanns önskemål att placera lekplatsen i direkt anknytning till Marinpedagogiskt
center för att lekplatsen ska kunna användas i pedagogiska ändamål.

-

Det valda läget ligger drygt tre meter över havet. Övriga tänkbara lägen låg under 2,5.
Enligt riktlinjer från stadsbyggnadskontoret ska inga byggnader uppföras på mark
som ligger under tre meter över havet då detta innebär problem vid framtida
havsnivåhöjningar, stormar och skyfall. Lekplatsen är ingen byggnad men kan ändå
anses dra nytta av att ligga högt för att minska risken för skadar vid översvämning.

-

Det fanns önskemål om att placera lekplatsen nära toalettbyggnaden vid
Marinpedagogiskt center för att inte belasta handikappbadets toaletter. Placeringen
ansluter också till befintlig gång- och cykelväg som möjliggör drift och underhåll av
lekplatsen.

-

Läget mellan brygga 7 och 8 ger en överblickbar och definierbar gräns för besökare
och deras barn. Vattendjupet fram för strandskoningen är uppmätt till ca 20 cm,
2019-11-22. Havsbotten lutar uppskattningsvis 1:10.

-

Stranden framför handikappbadet önskades att förbli en strand i traditionell mening,
utan några byggda delar eller servicevägar, då stranden i sig själv är värdens bästa
lekplats när vädret tillåter det.

Med detta som bakgrund beslutades den befintliga platsen vara det bästa för att kunna erbjuda
en så säker, hållbar, tillgänglig, slitstark och rolig lekplats som möjligt.
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